
Expo Qualidade de Vida é oportunidade de negócios e visibilidade no mercado 
de saúde corporativa 

Espaço que integra o 20º CBQV inova com área dedicada às startups de saúde e 

bem-estar, alinhadas aos eixos de ESG 

Durante o 20º Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida, que a Associação 
Brasileira de Qualidade de Vida promove nos dias 4 e 5 de outubro, em formato 
híbrido, no Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês, em São Paulo, será realizada 
a tradicional Expo Qualidade de Vida – a maior e mais relevante área de negócios 
especializada em saúde e bem-estar corporativos da América Latina, com serviços 
e produtos para o segmento. 

A edição 2022 da feira será também em formato híbrido, com espaços de negócios 
(estandes) físicos e virtuais, em um ambiente todo preparado para receber grandes 
players do setor, além de inúmeras oportunidades de networking para as marcas 
presentes no 20º CBQV.  

“O Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida reúne grandes especialistas e 
pesquisadores que discutem temas de grande interesse relacionados ao cotidiano da 
saúde das pessoas no ambiente de trabalho, as inovações e a sustentabilidade 
dos programas de promoção à saúde e bem-estar. E a Expo Qualidade de Vida é 
uma grande oportunidade paras as empresas levarem suas marcas até os líderes 
das áreas de recursos humanos, medicina ocupacional e segurança do trabalho 
de grandes companhias de todo o país, que participam do nosso evento, gerando 
negócios e relacionamento”, explica Osvaldo Stevano, diretor de Eventos da ABQV. 

Os número expressivos das últimas edições do congresso justificam porque as 
empresas devem veicular suas marcas na área de negócios do evento:  

• Em 2021, foram mais de 1,2 mil acessos quando o evento foi totalmente virtual;  

• Cerca de mil participantes circularam pela congresso e pela feira no formato 
presencial, em 2019;  

• 23 Estados estiveram representados por meio de suas empresas; 

• 60 palestrantes nacionais e internacionais partilharam suas experiências. 

Stevano ressalta que o objetivo da Expo Qualidade de Vida é conectar o 
ecossistema de saúde e bem-estar corporativo, gerando negócio e insights para o 
setor e benchmarking de melhores práticas. 

“Queremos levar conteúdo relevante e atualizado sobre as melhores práticas de 
saúde corporativa para promover relacionamentos que possam impactar nosso 
propósito de estimular os grandes líderes do setor a aperfeiçoarem seus programas de 
saúde e bem-estar”, salienta o diretor.  

Mais de 300 empresas já marcaram presença nos congressos e feiras da ABQV e:  

• 94% dos expositores acharam muito boa ou boa a divulgação da Expo Qualidade 
de Vida; 

• 91% disseram ser muito boa ou boa a participação da sua empresa na área de 
negócios do Congresso da ABQV; 

• Mais de 70 mídias espontaneamente foram geradas pelo evento, que resultaram 
na publicação de coberturas e matérias relacionadas ao congresso. 

Poderão participar da Expo Qualidade de Vida empresas envolvidas em projetos de 
recursos humanos, medicina do trabalho e esportiva, terapias ocupacionais, 
programas de qualidade de vida, hospitais, entre outras. 

“É a oportunidade que as marcas têm de atender às principais empresas do país com 
soluções que consigam agregar valor à saúde do colaborador, gerando satisfação no 

https://abqv.org.br/congresso/
https://abqv.org.br/
https://abqv.org.br/
https://abqv.org.br/congresso/


trabalho, além de promover networking com o ecossistema de saúde e bem-estar e 
novos negócios e parcerias”, afirma Stevano.  

Para participar da Expo Qualidade de Vida 2022 acesse o mídia kit do evento AQUI. 

ABQV Startup Experience 2022 

A novidade deste ano na Expo Qualidade de Vida será a ABQV Startup Experience 
2022 – um espaço que reunirá pela primeira vez startups ligadas à área de saúde e 
bem-estar, alinhadas aos eixos de ESG (environmental, social and governance, da 
sigla em inglês, e corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de 
uma organização), que apresentarão seus negócios e tecnologias inovadoras para o 
setor de gestão de saúde corporativa. 

Para a construção de objetivos setoriais comuns, participarão convidados gestores, 
líderes empresariais, profissionais da saúde ocupacional e demais interessados para 
debater o tema: “Mundo Híbrido: desafios e oportunidades para o bem-estar dos 
trabalhadores”. 

Será uma área planejada especialmente para promover conexões e negócios com os 
players e stakeholders que investem em bem-estar e qualidade de vida em seus 
segmentos, e a oportunidade para: 

• Atualizar-se sobre as mais recentes tendências e inovações do mercado de 
tecnologia em saúde e bem-estar corporativos. 

• Conhecer cases baseados na melhores práticas nacionais e internacionais, e obter  
insights; e 

• Gerar conexões relevantes com quem busca  inovações no segmento de saúde e 
bem-estar corporativos. 

Para mais informações e como participar da ABQV Startup Experience 2022 entre 
em contato pelo e-mail ana.carolina@abqv.org.br. 
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